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 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين    

 ( فقرة03للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم، ولتحقيق هدف الدراسة تم عمل استبانة تكونت من)
 (25طبقت على عينة تكونت من )موزعة على خمسة مجاالت وتم معرفة الخصائص السيكومترية 

درجة ممارسة معلمي  النتائج أن ، وأظهرتمن المدارسمعلًما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
كما أظهرت النتائج عدم ، اة ككل جاء بدرجة ممارسة مرتفعةاللغة العربية للمهارات الحياتية لألد

الخبرة. ( تعزى لمتغيري الجنس وسنوات α 0,05=)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تدريب معلمي اللغة العربية بالمرحلتين األساسية والثانوية على اكتساب وقد أوصى الباحث ب

 وممارسة المهارات الحياتية.
 درجة الممارسة، المهارات الحياتية.الكلمات المفتاحية: 
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The Level of Practicing  Skills of Life  by the Teachers of 

Arabic Language from their Point of View in Secondary 

Schools Level, al-Shamayatain District  

 

Abstract 

    This research aims at knowing the level of practicing  skills of life  by the 

teachers of Arabic Language from their point of view in Secondary Schools 

Level, al-Shamayatain District. 

To achieve the aim of the study, a questionnaire  had been prepared and 

consisted of 30 items. It is applied to a sample consisted of 52 teachers, 

males  and females from secondary school al-Shamayatain District. The 

results have also shown that there are no statistically significant differences 

in the level α =0.05  with regard to sex variables and years of experience.  

The researcher recommends that teachers of Arabic Language and other 

teachers of primary and secondary levels are to be trained to acquire and 

practice skills of life.  

Key Words: Level of Practice, Skills of Life                       
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:  
ٌيَعُد اكتساب المعلمين للمهارات الحياتية وممارستها مع طلبتهم في البيئةة الصةفية مةن األهةداف       

ت الحاضةر، فقةد وجةدت هةذه الرئيسة للتربية المعاصرة، وهي إحدى المهام الموكلةة للمعلمةين فةي الوقة
دمةةا  االمهةةارات لمنةةاهج الدراسةةية ؛ عنةةدما أقةةرت المنظمةةات الدوليةةة واضقليميةةة ضةةرورة تعليمهةةا ورفةةد وا 

والبةةةةرامج التيهيليةةةةة والتدريبيةةةةة بالمهةةةةارات الحياتيةةةةة التةةةةي تةةةةادي إلةةةةى تطةةةةور مفةةةةاهيم العمليةةةةة التربويةةةةة 
(. كةةون هةةذه المفةةاهيم تتةةرجم 0 ،5332)بشةةارة،  والتعليميةةة وتعكةةس نفسةةها علةةى حيةةاة الفةةرد ومسةةتقبل 

والمسةةةةاواة والتعةةةةاون المشةةةةتر  إلةةةةى أسةةةةلوب حيةةةةاة وممارسةةةةة تطبيقيةةةةة، متمثلةةةةة بنشةةةةر الحريةةةةة والعدالةةةةة 
واالحترام المتبادل بةين األفةراد فةي كةل منةاحي الحيةاة، إضةافة إلةى المواطنةة المتسةاوية والعةي  الكةريم 
والقبةةةول بثقافةةةة الخةةةر، ولةةةن يتةةةيتى ذلةةة  إال باعتمةةةاد المهةةةارة الحياتيةةةة المتمثلةةةة بالمهةةةارات المعرفيةةةة، 

ر وحل المشكالت، ومهارة التعامل مع الذات، وغيرها مهارات االتصال والتواصل، مهارات صنع القرا
ا للحياة التي ينبغي أن يتسلح بها المعلم ويمارسها في أثناء التةدريس حتةى تةنعكس علةى وأسلوبً  اأساسً 

سلوكيات طلبت  فيتمكنوا من حل مشكالتهم ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التةي يعيشةونها فةي 
، 5312ت وتقنيات المعلومةات؛ وهةذا مةا توصةلت إلية  نتةائج دراسةة المعمةري )عالم العولمة والبرمجيا

( إلى أن امتال  المعلم للمهارات الحياتية إلةى جانةب مهاراتة  المهنيةة وممارسةتها فةي غرفةة الصةف 6
يجعلةة  يةةنجح فةةي عملةة ، وتسةةود عالقةةة إيجابيةةة بينةة  وبةةين طلبتةة ، ويةةزول الخةةوف مةةنهم ويعةةزز مةةن 

 واتجاهاتهم نحو المادة.  تحصيلهم الدراسي 
وال يوجةةد تعريةةف جةةامع لهةةا فممةةا ال شةة  فيةة  أن مفهةةوم وقةةد تعةةددت تعريفةةات المهةةارات الحياتيةةة      

 منظمةةةةة الصةةةحة العالميةةةةةالمهةةةارة نفسةةة  يعبةةةةر عةةةن القةةةةدرات والبراعةةةة؛ ومةةةةن هةةةذه التعريفةةةةات تعريةةةف 
(unicef )يجةةةابي " لمهةةةارات الحياتيةةةة بينهةةةال القةةةدرات التةةةي تمكةةةن األفةةةراد مةةةن القيةةةام بسةةةلو  تكيفةةةي وا 

 (.5332،5الحياة وتحدياتها" )بهجت، يجعلهم قادرين على التعامل الفعال مع متطلبات 
بمعنى أحكم  وصار ب  حاذًقا فهو ماهر ويرجع إلى الفعل مهر أي حةذق فتعرف المهارة لغة:       

(؛ 222،د.ت)الوسةةةةةةةيط،  يرهمةةةةةةا وتمهةةةةةةر حةةةةةةذق فيةةةةةة ي الصةةةةةةةناعة وغويقةةةةةةال: مهةةةةةةر فةةةةةةي العلةةةةةةم وفةةةةةة
( 5332يةةة )( ومعجةةم مصةةطلح التربGood 1995,(، أمةةا قةةاموس التربيةةة )777، 1222)المنجةةد،و

هي أي شةيء قةد تعلمة  الفةرد ويقةوم بيدائة  بدقةة وسةهولة سةوًاء كةان أداًءا جسةمًيا فيعرفا المهارة بينها "
بينهةةا" القةةدرة علةةى األداء بدرجةةة كبيةةرة مةةن ا سةةبق فةةي كةةل مةةوتعةةرف المهةةارة بصةةفة عامةةة أو عقلًيةةا. 

 الكفاية والدقة والسرعة". 
قدرات للسلو  التكيفي "( المهارات الحياتية بينها 1227،1رفت منظمة الصحة العالمية )ع كما   

 Bernd واضيجابي الذي يمكن األفراد من التعامل بفعالية مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية"
,2008)).   
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مجموعة من يعرفا المهارات الحياتية بينها "( فBastian& Veneta , 5332)وأما باستيا وفنيستيا 
في الحياة اليومية، تتضمن تفاعل الفرد مع معدات وأشخاص  عمال واألنشطة يقوم بها اضنساناأل

 وماسسات تمكن الفرد من التعامل معها بدقة ومهارة". 
خبرات  فردالتي بامتالكها يكتسب الالحياتية أنها هي  المهارات (552، 5336حافظ ) عرفو    

تعين  على تعرف قدرات  ونواحي تميزه في الجوانب المعرفية والمهارية، وتوفر ل  فرص التفاعل 
 .يعي  في  ويعايش  المجتمع الذيواالتصال بما يمكن  من التعامل الذكي مع معطيات 

قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام لمهارات الحياتية بينها "فتعرف ا (12، 5332)أما اللولو     
تقان مع اقتصاد في الجهد والوقت"    .العلمية بكفاءة عالية بحيث يقوم الفرد بالمهمة بسرعة ودقة وا 

 ( أربع طرق رئيسة هي التية:(Bernd ,2008 أورد ومن أجل تعلم المهارات الحياتية وتحسينها 
 المناهج والمقررات الدراسية في المدارس والتعليم العالي.اكتسابها عن طريق  -1
التدريب الرسمي كيخذ دروس في المساء أو خار  نطاق التعليم وفي نهاية المطاف يحصل  -5

وليست  ولكن ياخذ عليها أنها ليست دائمة. المتدرب على شهادة نهاية التدريب لالستفادة منها.
 مضمنة.

فائدة فيما يتعلق بتحسين المهارات الحياتية وتساعد على التنشئة التدريب الذاتي وقد يكون أكثر  -0
 االجتماعية وغيرها.

 .يمكن التدرب على المهارات عن طريق شبكة االنترنت -2
وتيسيًسا على ذل  يعد تعليم المهارات الحياتية من المهام الجديدة للمعلم في القرن الحادي       

ورد السوداني، المحافل الدولية واضقليمية، فقد أوالعشرين، حيث حظي باهتمام بالغ في 
( دولة التزمت بمادة التعليم 162( إلى أن )5336)اليونيسف،  تقرير، و (153، 5311وأخرون)

للجميع وأقرت تضمين المهارات الحياتية في المقررات الدراسية بوصفها وسيلة لتمكين الطلبة من 
المعارف التي تبنى على السلو  السليم، وُيعد هذا  مواجهة ما يعترضون ل  من مواقف، واكسابهم

، 5311التعليم عنصًرا مهًما في تعريف اليونيسف للتعلم النوعي، ويضيف السوداني، وأخرون )
( في األردن في 5331( إلى ما أشار إلي  اجتماع مجلس قمة جامعة الدول العربية عام )153

لمتعلم من حق  في التنشئة والتربية والتعليم جيد وثيقة اضطار العربي للطفولة بضرورة تمكين ا
النوعية الذي يستثير قدرات  في اضبداع واالبتكار ويولد لدي  االتجاهات والقيم اضيجابية وينمي لدي  

ما أشارت إلي  الندوة العلمية الرابعة في عمان باألردن للتعليم  ات الحياتية المختلفة، عالوة إلىالمهار 
دي والعشرين إلى إدرا  المهارات الحياتية في المقررات الدراسية، باضضافة إلى أن في القرن الحا

عملية اكتسابها من النتائج المهمة للمنها  في أي مرحلة دراسية وال يقتصر على أي مادة بعينها؛ 
ي  ذل  أن التربية في جوهرها معنية بإكساب المهارات الحياتية للمتعلمين بغرض التعلم للعمل والع
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( بين التعليم المبني على المهارات الحياتية هدف 0، 5332بهجت )مًعا؛ وهذا ما أشارت إلي  دراسة 
مشتر  مع المناهج التعليمية يتمثل في تحقيق التعلم النوعي المناسب، حيث تساعد المهارات 

من أجل التعاي   ، والتكيف االجتماعي؛ فالتعاملدرات وتعزيز السلوكيات اضيجابيةالحياتية ببناء الق
 والتعامل مع األخر يمثل تحدًيا لكل فرد.

معلم وعلى ضوء ذل ؛ فالمهارات الحياتية ُتعد وسائل ضرورية يحتاجها كل معلم بشكل عام و    
تمكن  من االعتماد على نفس  وتحمل المسئولية بحنكة وقدرة على  اللغة العربية بشكل خاص، إذ

، 5313التعاي  مع األخرين وتنعكس عن طريق ممارست  لها على طلبت  وهذا ما ياكده يوسف )
( بين المهارات الحياتية هي المهارات التي يكتسبها الفرد للتعاي  مع مجتمع  والتيثير في ، بما 12

 وتنمية ذات .  ياثر على تكامل شخصيت 

( إلى إن المهارات الحياتية أصبحت من 5، 5332وعالوة على ما سبق، يضيف الشرقاوي )     
األمور الضرورية لحياة الفرد في المجتمع، وأن امتالك  لها تمكن  من النجاح في مهنت  ومن العي  

بحسب ما أورده أبو  بشكل أفضل بعكس الفرد الذي ال يمتلكها، لذل  فهي مهمة إذ تتمثل أهميتها
 .(22، 5336)حجر 

تساعد على بناء قدرات المتعلم النفسية واالجتماعية، وتسهم في تنمية شخصيت  ومواهب   -1
 وقدرات  العقلية والبدنية.

تسهم في تطوير الذات والبحث في مواطن الضعف والقوة، وتربط بين المتعلم والمنهج والبيئة  -5
المساولية والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار لحل المحيطة، وتاهل المتعلمين لتحمل 

 المشكالت التي تواجههم.

 تسهم في تدريب المتعلمين على مهارات تحليل المشكالت ومهارات التفكير اضبداعي. -0

( أنةة  أصةةبح مةةةن الضةةروري التركيةةةز علةةى المهةةةارات 0، 5310وفةةي ضةةوء ذلةةة  يةةرى النظةةةاري )     
داد المةتعلم والمسةاهمة فةي تحسةين المخرجةات التعليميةة ودفةع عجلةة السةير الحياتية كوسيلة مهمة ضع

واالرتقةةاء بهةةذه المخرجةةات وبمةةا ُيمكلنةة  مةةن العةةي  باسةةتقاللية فةةي الحيةةاة العامةةة والحصةةول علةةى حيةةاة 
كريمة مجتمعة ؛ ويضةيف أن المجتمعةات الحديثةة تتطلةب امةتال  المةتعلم لقةدره مةن المهةارات الحياتيةة 

 التكيف والتعاي  مع متطلبات الحياة. تمكن  من 
( أن الفرد بحاجة ماسة إلى تعلم مجموعة من المهةارات 237، 5313تيكيًدا لذل  يرى يوسف )و     

تمكنةةة  مةةةن التعةةةاي  مةةةع الحيةةةاة بطريقةةةة إيجابيةةةة؛ ألن امتالكهةةةا يمكنةةة  مةةةن التفاعةةةل الجيةةةد مةةةع أفةةةراد 
ف أن تعلةةةيم وتعلةةةم المهةةةارة تتضةةةمن ثالثةةةة مجتمعةةة ، ويفصةةةح الفةةةرد عةةةن ذاتةةة  وعةةةن األخةةةرين. ويضةةةي

 جوانب رئيسة هي: 
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الجانةةب المعرفةةي: عنةةدما يةةتعلم الفةةرد مهةةارة مةةا، فالبةةد أن يكةةون ملًمةةا بالجوانةةب المعرفيةةة المتصةةلة  -1
ذا لةةم يتةةوفر ذلةة ، فإنةة  ال يسةةتطيع أن ياديهةةا، وهةةذا يرجةةع إلةةى أن أول مسةةتويات  بهةةذه المهةةارة، وا 

الةةذي يةةدخل ضةةمن العمليةةات العقليةةة وبالتةةالي فالمهةةارة ال تعتبةةر نشةةاًطا  تعلةةم المهةةارة وهةةو اضدرا 
 حركًيا فقط.

الجانةةةةب المهةةةةاري: بعةةةةد معرفةةةةة الفةةةةرد بالجوانةةةةب المعرفيةةةةة فةةةةي المهةةةةارات الحياتيةةةةة، ومةةةةروره بةةةةيول  -5
مسةةةةتويات تعلمهةةةةا وهةةةةو اضدرا ، ومقتنًعةةةةا بهةةةةا ويةةةةيتي الجانةةةةب المهةةةةاري لهةةةةا؛ أي كيفيةةةةة أداء هةةةةذه 

 بطريقة عملية.المهارات 

لةةةدى المةةةتعلم ويقتنةةةع بهةةةا  اتيةةةة التةةةي تسةةةعى إلةةةى تنميةةةة الةةةذاتالجانةةةب االنفعةةةالي: فالمهةةةارات الحي  -0
 يستطيع تعلمها وممارستها.

 

فالفرد حين يمارس مهارة معينة، فإن هذه الممارسة مةن حيةث نوعهةا ومسةتواها، ودرجةة الةتمكن         
هةا، وبةين نةواحي معرفيةة إدراكيةة، وأخةرى انفعاليةة، وعلةى ذلة  منها تعتمد على مدى ترابط العالقةة بين

 فالمهارات الحياتية هي مهارات مركبة تحتا  إلى عدد من المهارات الفرعية لتنفيذها. 
وعلى هذا األساس ظهرت عدة تصنيفات للمهارات الحياتية؛ حيث أشار تقريةر منظمةة الصةحة       

( إلى عشر مهارات أساسية مهمةة للفةرد 55-51، 5313)( المشار إلي  في يوسف 1220العالمية )
اتخةةةاذ القةةةرار، حةةةل المشةةةكلة، التفكيةةةر اضبةةةداعي، التفكيةةةر الناقةةةد، االتصةةةال الفاعةةةل، )وهةةةي: مهةةةارات 

قات البين شخصية، الوعي بالذات، التعاطف، التعاي  مع االنفعاالت، التعاي  مةع الضةغوط(. العال
 ( تصنيًفا أخر وهو:50، 5333أما كوج  فقد وأوردت )

مهارات انفعالية وتشمل: ضبط المشاعر، التحكم في االنفعاالت، سعة الصدر والتسامح،  -1
ة على التكيف، تقدير مشاعر األخرين، القدرة وتحمل الضغوط بيشكالها، تنمية قوة اضرادة والقدر 

 على مواكبة التغيير.
مهارات اجتماعية وتشمل: تحمل المساولية، احترام الذات، المشاركة في األعمال الجماعية،  -5

جنس، لون، دين، )القدرة على التفاوض، أداء بعض األعمال المنزلية واألسرية، تقبل الخالفات 
 ثقافة(. 

وتشمل: القدرة على التواصل، القدرة على التفكير الناقد، معرفة أفضل طرق مهارات عقلية  -0
استخدام الموارد، القدرة على التعلم الذاتي والتعلم المستمر، القدرة على التنبا باألحداث، القدرة 
درا  العالقات، القدرة على اضبداع  على التخطيط السليم، القدرة على البحث والتجريب وا 

 واالبتكار(.
 ( في دراست  تصنيًفا للمهارات الحياتية قسم  257-022، 5312)حين أتخذ المعمري  في  

 كالتالي:
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 المجال المعرفي ويشمل: )المهارات المعرفية، مهارات التفكير الناقد(.  -1

 المهارات اليدوية، مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت(.) المجال المهاري ويشمل: -5

)مهارات الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، مهارات االنجاز وتنمية المجال الوجداني ويشمل:   -0
 الذات(.

 المجال االجتماعي ويشمل: )مهارات االتصال والتواصل، مهارات التعاون والعمل الجماعي(.   -2

 المجال المهني ويشمل: )مهارات التخطيط، وتنفيذ الدروس، مهارات إدارة الوقت والصف(.  -2

 لعامة.    مجال المهارات المهنية ا -6

الباحث بعًضا مما جاء وسيتبنى ومما سبق يتضح أن هنا  تصنيفات عدة للمهارات الحياتية،      
( كونها تتفق وتتناسب مع معلمي 237 ،5312في قائمة المهارات الحياتية التي أعدها المعمري )

 اللغة العربية في المجتمع اليمني. 
للمهارات الحياتية فقد ظهرت العديد من الدراسات على ونتيجة لألهمية التعليمية والتربوية    

 المستوى المحلي والعربي اهتمت بهذا الجانب؛ حيث:
( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى اكتساب طلبة المستوى الرابع بكلية 5312أجرى المعمري )     

التربية بجامعة تعز فرع التربة للمهارات الحياتية وعالقت  بدرجة ممارستهم لها في أثناء التدريب 
ئجها ( طالب وطالبة، وأظهرت نتا132الميداني، وتم استخدام بطاقة مالحظة، وتكونت عينتها من )

جاء بدرجة متوسطة، وأن ممارستهم لهذه المهارات  االكتساب للمهارات الحياتية عمومً أن مستوى ا
في أثناء التدريب الميداني كان متدنيًا، بينما لم تظهر النتائج  فروقًا تعزى لمتغير الجنس 

ب العينة والتخصص، والتفاعل بينهما، عالوًة على عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتسا
للمهارات الحياتية ودرجة ممارستهم، ومن أهم توصياتها إجراء دراسة لمعرفة درجة ممارسة المعلمين 

 أثناء الخدمة للمهارات الحياتية وعالقتها بتنمية التحصيل لدى طلبتهم. 
درجة توافر المهارات الحياتية تحديد  ( دراسة هدفت إلى5312)وأخرون أجرى أبو صيبع ، كما     

التي يتضمنها كتاب اللغة اضنجليزية للصف السادس األساسي في عمان ودرجة اكتساب الطلبة لها 
لى الفروق تبعً  ومستوى الخبرة  العلمي،لمتغيرات الجنس، الماهل  امن وجهة نظر معّلميهم، وا 

دس التدريسية، وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع صفحات كتاب اللغة اضنجليزية للصف السا
، وتوصلت ومعلمة معلًما (322) األساسي، كما تم اختيار معّلمي اللغةّ اضنجليزية وبلغ عددهم

درجة اكتساب الطلبة للمهارات الحياتية من وجهة نظر معّلميهم جاءت بدرجة  نتائجها إلى أن
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استثناء عدم وجود فروق تبعًا لمتغيرات: الجنس، والماهل العلمي، ومستوى الخبرة، بإلى  متوسطة و
 متغير الجنس على مجال المهارات االجتماعية ولصالح اضناث.

التعرف على درجة ممارسة مشرفي  إلى (5312) وأخرونر، الجبو  في حين سعت دراسة    
من وجهة نظر الطلبة الممارسين  ردنية للمهارات الحياتيةألنشطة الرياضية في الجامعات األا

طالب وطالبة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكان من أهم  (1333)وتكونت عينتها من 
مشرفي األنشطة الرياضية للمهارات الحياتية من وجهة نظر أن المتوسط الكلي لممارسة نتائجها 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند جاء بدرجة مرتفعة، كما أظهرت الطلبة الممارسين 
ممارسة مشرفي األنشطة الرياضية للمهارات الحياتية من في درجة  (α = 0.05)مستوى الداللة

 ا لمتغير الجنس على األداة ككل.وجهة نظر الطلبة الممارسين لها تبعً 
( فاعلية األنشطة االستقصائية في تنمية المهارات الحياتية 5310النظاري ) واستقصت دراسة     

( طالًبا 22عة تعز، وتكونت عينتها من )جام –لدى طلبة الفيزياء بكلية التربيةوالميول العلمية 
وطالبة، ولتحقيق ذل  تم تحديد أهم المهارات الحياتية في ثالثة مهارات رئيسة )حل المشكالت، 
المهارات العملية، والتفاعل االجتماعي( واستخدمت بطاقة مالحظة للمهارات العملية، وكانت أهم 

 المجموعة التجريبية وفي التطبيق البعدي. نتائجها توجد فروق في المهارات الحياتية لصالح
درجة ممارسة المهارات اضدارية الصفية األساسية لدى  على (5311الطعاني )وتعرفت دراسة     

معلمي التعليم الثانوي في محافظة الكر  باألردن، كما هدفت إلى تعرف أثر متغيرات الجنس 
( معلًما 123المهارات، وتكونت عينتها من ) وسنوات الخبرة على درجة ممارسة أفراد عينتها لهذه

ومعلمة، وتوصلت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى تفاعل الخبرة مع الجنس، 
 بينما ال توجد فروق ذات داللة تعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة.  

في منها  اللغة  ( إلى تحديد المهارات الحياتية المتضمنة5313وسعت دراسة صايمة )      
العربية للصف الثالث األساسي ومدى ممارسة التالميذ لها في مدارس وكالة الغوث الدولية غزة 

( معلًما ومعلمة، 70) فلسطين المحتلة، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينتها من
( ولي أمر، واستخدمت استبانة لقياس مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية من وجهة 125و)

نظر معلميهم، واستبانة أخرى من وجهة نظر أولياء األمور، وتوصلت نتائجها إلى أن المهارات 
قرار وحل المشكلة، ومهارة اللغوية كان لها أعلى نسبة، وتلتها المهارات الصحية، ثم مهارة صنع ال

التعامل مع الذات، وأن هنا  فروق بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدى ممارسة 
 المهارات الحياتية لصالح أولياء األمور.  
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( دراسة هدفت إلى معرفة مدى توظيف المهارات الحياتية 5332وأجرى السوطري، وأخرون )     
( طالًبا، حيث أظهرت 66في جامعة المل  سعود، وتكونت عينتها من ) لمناهج السنة التحضيرية

نتائجها أن مهارات تحمل المساولية جاءت في المرتبة األولى، بينما جاءت مهارات العمل الجماعي 
 في المرتبة الثانية، وجاءت مهارات حل المشكالت والتواصل في الترتيب األخير. 

ة هدفت إلى معرفة مدى تضمين المهارات الحياتية في مقرر ( بدراس5337وقام سعد الدين )    
التكنولوجيا للصف العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 

( طالًبا وطالبة، وأعدت قائمة للمهارات الحياتية الواجب تضمينها بمقرر 227عينتها من)
تناول مقرر تكنولوجيا الصف العاشر للمهارات الحياتية وأن  التكنولوجيا، وكانت أهم نتائجها ضعف

 %(. 23مستوى اكتساب الطلبة لتل  المهارات لم يصل إلى مستوى التمكن )
 ( بدراسة هدفت لتحديد المهارات الحياتية الواجب توافرها لدى5336) وقشطةاللولو،  تكما قام    

( 20بغزة ومعرفة مستواها لديهم، وتكونت عينتها من) خريجي كلية التربية بالجامعة اضسالمية الطلبة
 من أهم نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.  وطالبًا وطالبة، 

كدراسة )المعمري،  سابقة ات يمنيةدراس هنا  من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن   
طلبة المستوى الرابع بكلية التربية بجامعة تعز فرع التي تطرقت لمعرفة مستوى اكتساب  (5312
وعالقت  بدرجة ممارستهم لها أثناء التدريب الميداني، وكذا دراسة )النظاري، للمهارات الحياتية التربة 
استقصاء فاعلية األنشطة االستقصائية في تنمية المهارات الحياتية  تطرقت لدراسة( التي 5310

؛ صائمة، 5332؛ السوطري، 5337دراسات كل من )سعد الدين، حظ أنكما يالوالميول العلمية، 
 تناولت دراسة المهارات الحياتية وتضمينها في المناهج الدراسية، وقد تبين من عرض (5313

رات الحياتية على الدراسات أن  لم توجد دراسة هدفت إلى معرفة ممارسة معلمي اللغة العربية للمها
عداد أداة الدراسة وقد أفاد منها في تيصيل اضطار النظري  -الباحثحسب علم  -المستوى المحلي وا 

جراءاتها وكذل  في مناقشة نتائجها، لذا جاءت هذه الدراسة استناًدا لتوصيات الدراسات  وعينتها وا 
السابقة واألدبيات التي أطلع عليها الباحث والقيام بتغطية الجانب الذي لم يتيسر للدراسات السابقة 

إلي  وبحث  وهو الجانب المتمثل بممارسة معلمي اللغة العربية للمهارات الحياتية الذي يعد  التطرق
جانًبا مهًما من الجوانب المهنية لهم، والتحقق من مدى الممارسة لديهم من عدمها، وجعل المعلمين 

 .أكثر توجًها لمزاولة وممارسة هذه المهارات والتصاًقا بها
 مشكلة الدراسة:

تعتبر المهارات الحياتية هي أساس عملية التعليم والتعللم؛ كونها الوسيلة التي ستمكن المعلم في     
لى طلبت  كيفية التعامل مع الخرين عن طريق اكتسابها، األمر الذي يعكس نفس  عة و حيات  العملي

 ؛5315األغاء،و   ؛5315وهذا ما أشارت إلي  نتائج دراسة كل من )الجدي،في اكتسابها وممارستها،
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Reza,1012 حيث اعتبر أن اكتساب المعلم للمهارات الحياتية وممارستها في غرفة الصف ذات )
عالقة إيجابية باكتساب الطلبة التحصيل المعرفي واالتجاهات، عالوة إلى أن استخدام التعلم النشط 

في  -بدرجة عالية -تسهم  وتوظيف العديد من استراتيجيات التدريس القائمة على المهارات الحياتية
من أن المهارات الحياتية أحد  ضيجابية عند الطلبة. وعلى الرغمتنمية المهارات المختلفة والمواقف ا

نواتج التعلم بواسطة ممارسة المعلمين لها، إالّه أن  لم يتم االهتمام بها بالقدر المناسب والمطلوب 
( اللتان أشارتا 5312المعمري، و ؛ 5310)النظاري،ت المحلية كدراستي واستناًدا إلى بعض الدراسا

إلى االهتمام والتركيز على المهارات الحياتية، كونها وسيلة مهمة ضعداد الفرد، وكذا تشجيع 
 وانطالًقا من المالحظة المستمرة المعلمين على استخدام وسائل متنوعة لتقويم الجوانب المهارية؛

ية في مديرية الشمايتين خالل نزول  الميداني لإلشراف على للباحث لمعلمي مدارس المرحلة الثانو 
الطلبة المتدربين، عالوة على خبرت  وعمل  في مجال التعليم والتربية العملية فقد لمس قصوًرا لدى 
كثير من معلمي اللغة العربية في ممارسة المهارات الحياتية التي يحتاجونها، كما الحظ أن هنا  

من يمارسها، وهنا  من يغيب عن  معنى المهارات الحياتية وهنا  من  من يتحدث عنها، وهنا 
يهمل ممارسة هذه المهارات وأهميتها األمر الذي دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة واالهتمام بها 
ليصبح ضجرائها أهمية تربوية تتطلب الوقوف على معرفة درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس 

؛ من خالل اضجابة على هذا الساال الرئيس للمهارات الحياتية من وجهة نظرهموية المرحلة الثان
 التالي:

ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين للمهارات   
 الحياتية من وجهة نظرهم؟ ويتفرع من هذا الساال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

لمهارات الحياتية التي يجب أن يمارسها معلمو اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية ما ا  -1
 بمديرية الشمايتين؟

ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين للمهارات   -5
 الحياتية من وجهة نظرهم؟

( في ممارسة معلمي اللغة α 0,05=)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -0
العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين للمهارات الحياتية ُتعزى لمتغيري )الجنس 

 ؟والخبرة(
 ف الدراسة:اهدأ

 تهدف هذه الدراسة إلى:      
معرفة المهارات الحياتية التي ينبغي أن يمارسها معلمو اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية   -1

كساب طلبتهم لها.   ب في مديرية الشمايتين للقيام    ممارستها خالل عملية التدريس وا 
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مديرية الشمايتين في المرحلة الثانوية معلمي اللغة العربية بمدارس ممارسة درجة الكشف عن  -5
 .الحياتية لمهاراتل
معرفة الفروق في درجة الممارسة بين معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية  -0

 الشمايتين بين الذكور واضناث، وسنوات الخبرة.

 أهمية الدراسة: 
 تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:        

معلمي اللغة العربية خاصة  لدى تقدم صورة واضحة عن درجة ممارسة المهارات الحياتية -1
 ن على بناء المناهج في اليمن. يالقائموكذا  ومعلمي مدارس المرحلة الثانوية عامة

قد تخدم نتائجها القائمين على العملية التعليمية والتربوية بقطاع المناهج الدراسية في وزارة  -5
 المناهج الدراسية.ت الحياتية في التربية والتعليم باليمن وذل  بتضمين المهارا

 حدود الدراسة: 
اقتصرت هذه الدراسة على استبانة لقياس درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمهارات الحياتية      

التي تبناها الباحث بصورتها النهائية وتطبيقها على عينة من معلمي ومعلمات اللغة العربية بمدارس 
 م. 5312/5312ل الفصل الدراسي الثاني للعام المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين خال

ويمكن  ورد في هذه الدراسة مصطلح واحد وهو ممارسة المهارات الحياتية مصطلحات الدراسة:
بينها هي مجموعة من المهارات العقلية والوجدانية واالجتماعية والمهنية التي يجب تعريف  إجرائًيا "

المرحلة الثانوية وأن يمارسها مع طلبت  في أثناء التدريس في أن يمتلكها معلم اللغة العربية بمدارس 
 غرفة الصف وتقدر بالدرجة التي سيحصل عليها". 

 إجراءات الدراسة:
: منهجية الدراسة:  أوالا

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الظاهرة كما هي لمناسبت     
 لتحقيق أهدافها.
  :الدراسة وعينتها ثانياا: مجتمع

للعام الدراسي مديرية الشمايتين  فيلثانوية المرحلة ابمدارس العربية ة لغم معلمو المجتمع الدراسة ه 
( مدرسة؛ بحسب إحصائية إدارة 22( معلًما ومعلمة في )122م، والبالغ عددهم )5312/5312

 .(1)موضح في الجدولكما هو  معلًما ومعلمة (25) التربية والتعليم، وتكونت العينة من
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 ( توزيع أفرادعينة الدراسة من الجنس وسنوات الخبرة1جدول )

 المجموع العدد سنوات الخبرة الجنس

 ذكور
 5 15-1من 

72 
 71 فأكثر -12

 إناث
 12 15-1من 

فأكثر -12 72  2 

57المجموع                                                      

 

 ثالثاا: أداة الدراسة: 
تعتبر أداة الدراسة عبارة عن استبانة تكونت من خمسة مجاالت تضمنوا عشر مهارات رئيسة    

( على 1، 5، 0( مهارة فرعية وأخذت التدر  )دائًما، أحياًنا، نادًرا( وأخذت الدرجات )23) تشمل
( بعد تعديل طفيف في فقراتها 5312المعمري )الترتيب تبناها الباحث من الدراسة التي أعدها 

ولتحديد لتتناسب مع عينة هذه الدراسة، ويعود سبب تبنيها كون الدراسة أجريت في البيئة اليمنية. 
الحسابية الدالة على درجة ممارسة المهارات الحياتية لمعلمي اللغة العربية، فقد تم تحديد  طاالوسا

( 0-1السابقة التي تشير إلى أن عالمة كل مهارة تتراوح ما بين )األوساط  األتية من خالل الدراسة 
 وقد حددت هذه األوساط على النحو التالي:

 ( تعد درجة ممارسة ضعيفة.1 ,67إلى  أقل من  -1من ) -

 ( تعد درجة ممارسة متوسط.5 ,02إلى أقل من  -1 ,67من ) -

 ( تعد درجة ممارسة مرتفعة.0إلى  -5 ,02من ) -
تم عرض االستبانة على عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق  األداة:صدق     

 التدريس بكلية التربية جامعة تعز فرع التربة، وقد أخذ الباحث بمالحظاتهم.
 التجريب االستطالعي: 

( معلم ومعلمة من خار  13قام الباحث بتجريب أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )     
( دقيقة، عالوة 22نة الدراسة، وذل  بهدف حساب الزمن الالزم لتطبيق أداة الدراسة، والذي بلغ )عي

 على حساب ثباتها بطريقة إعادة التطبيق.  
 

 حساب الثبات:
لحساب ثبات األداة بعد تطبيقها على العينة االستطالعية تم تفريغ البيانات وحسب معامل     

 ( وهي قيمة يمكن الوثوق بها.3 , 77باط بيرسون فوجد )الثبات باستخدام معامل االرت
 إجراءات التطبيق: 
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بعد معرفة صدق األداة وثباتها والزمن الالزم لتطبيقها قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة       
ن ( معلًما ومعلمة من معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية بمديرية الشمايتي25المكونة من)

( 25) م، وتم توزيع51/5/5312حتى يوم الخميس  م17/5/5312ابتداًء من يوم األحد بتاريخ 
( وأصبحت 1، 5، 0ستبانة وتم استرجاعها كاملة وصححت بحسب التدر  وأخذت الدرجات )ا

 ( تمهيًدا لتحليلها. SPSSالبيانات جاهزة، وتم إدخالها في البرنامج اضحصائي)
 المستخدمة:األساليب اإلحصائية 

لإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث اختبار )ت( لعينة واحدة ثم تحليل التباين الثنائي       
  )ألفاكرنباخ(. المتعدد، عالوة على استخدام معامل االرتباط بيرسون ومعامل

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ت الحياتية التي يجب أن يمارسها "ما المهارالى الساال األول والذي ينص على لإلجابة ع    

 .  معلمو اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين"
فقد قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة المباشرة في     

المهارات الحياتية  مجال ممارسة المهارات الحياتية والدراسات الغير مباشرة، واستخلص الباحث
( مهارة فرعية موزعة تحت عشر مهارات 23الواجب ممارستها عند معلمي اللغة العربية وهي )

 -المجال الوجداني -المجال المهاري –خمسة مجاالت وهي) المجال المعرفيرئيسة تندر  تحت 
 (.المجال المهني -المجال االجتماعي

"ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس ى الساال الثاني والذي ينص على ولإلجابة عل    
فقد قام الباحث باستخدام اختبار)ت(  المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين من وجهة نظرهم؟"

لعينة واحدة لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أفراد العينة للمهارات 
درجة(،  5)حياتية أثناء التدريس، ومقارنة النتائج بالمتوسط الفرضي وهو متوسط المقياس ويقدر بة ال

 (.5وكانت النتائج كما في الجدول)
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لدرجة ممارسة أفراد العينة1جدول )

 مجاالت األداء
المتوسط 

 الحسابية

االنحراف 

 يالمعيار
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الممارسة

 مرتفع ,000 12,72 ,259 7,22 المعرفي

 متوسط ,000 5,02 ,222 72,7 المهاري

 مرتفع ,000 17,92 ,722 7,29 الوجداني

 مرتفع ,000 12,72 ,259 7,22 االجتماعي

 مرتفع ,000 72,50 ,7155 7,22 المهني

 مرتفع ,000 72,02 ,0222 7,27 األداة ككل
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( أن متوسط درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمهارات الحياتية لألداة 5يتضح من الجدول )  
( وجاء ,333درجة( عند مستوى داللة ) 5) وهو أعلى من المتوسط الفرضي (65,5) ككل بلغ

والمتوسط الفرضي  بدرجة ممارسة مرتفعة، وهذا يعني أن هنا  فروق بين المتوسط المحسوب،
وكذل  بالنسبة لمجاالت األداة حيث جاء في الرتبة األولى المجال لصالح متوسط أفراد العينة 

الثانية المجال المهني وجاء في الرتبة الثالثة المجال الرتبة  المعرفي والمجال االجتماعي، وجاء في
أعلى من المتوسط الفرضي وجااا  الوجداني، وفي الرتبة األخيرة جاء المجال المهاري وجميعهم جاء

 بدرجة ممارسة مرتفعة ماعدا المجال المهاري جاء بدرجة ممارسة متوسطة.
 ويمكن تفسير هذه النتيجة لعدة أسباب منها:  
ما يتمتع ب  أبناء محافظة تعز من حيث الوعي الثقافي والتعليمي  فإن ذل   ياكد لهم  قصب  -1

قديم وخصوًصا أبناء الحجرية قد ساهم بالتوصل إلى  وهو موروثالسبق العلمي والتعليمي، 
 هذه النتيجة المرتفعة.

توافر المعلومات والمعارف الرقمية وثورة تكنولوجيا المعلومات ومختلف قنوات التواصل   -5
المهارات الحياتية وتسعى  االجتماعي، عالوة على الفضائيات التعليمية التي تتناول العديد من

األفراد عالها أسهمت في اكتساب المعلمين لها مما أدى إلى الوصول إلى إلى تنميتها لدى 
 هذه النتيجة.

تتميز العديد من إدارات المدارس بالتشجيع للطلبة والمعلمين على ممارسة المهارات الحياتية على  -0
اختالفها على الرغم من الوضع االقتصادي والمعيشي والتعليمي الذي تمر ب  البلد منذ بداية 

م( وحتى الن لم تتوقف العملية التعليمية والتربوية إاّل أن النتيجة جاءت عكسية، وهذا 5312)
 مالم يتوقع  الباحث.        

( التي أشارت إلى أن درجة 5312الجبور، وأخرون، ) نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسةوتتفق 
 ياتية جاءت مرتفعة. ممارسة مشرفي األنشطة الرياضية )أفراد العينة( للمهارات الح

( التي أشارت إلى تدني ممارسة 5312)المعمري،نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة وتختلف   
 أفراد العينة للمهارات الحياتية أثناء التدريب الميداني. 

 وبهذا اضجراء يكون الباحث قد أجاب على الساال الثاني من أسئلة الدراسة.   
    

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثالث والذي ينص على  ساالولإلجابة على ال    
في ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية  (α=0,05مستوى )

  الشمايتين للمهارات الحياتية تعزى لمتغيري )الجنس والخبرة(؟
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قام الباحث باستخدام تحليل التباين الثنائي لدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمهارات 
 (.0)الحياتية من وجهة نظرهم، وكانت النتائج كما في الجدول 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية 2جدول )

 الجنس والخبرة.للمهارات الحياتية وفقًا لمتغيري 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة الجنس

 ذكور
1-15 7,25 700, 

 ,191 7,25 فأكثر -12

 إناث
1- 15 7,52 710, 

 ,172 7,72 فأكثر -12

 ككل
1- 15 7,55 702, 

 ,122 7,52 فأكثر -12

  
وفًقا لمتغيري الجنس  ( أن هنا  فروق طفيفة بين متوسطات أفراد العينة0)يتضح من الجدول      

والخبرة، ولمعرفة ما إذا كانت هنا  فروق دالة إحصائًيا فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي ومعرفة 
الفروق لصالح إحدى المتغيرات باختبار تتبعي )شيفي( أو)توكي( وكانت النتائج كما هي موضحة 

 (.2بالجدول )
 

ارسة معلمي اللغة العربية للمهارات الحياتية وفقًا ( تحليل التباين الثنائي لدرجة مم2جدول )

 لمتغيري الجنس والخبرة.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 ,292 ,012 ,001 1 ,001 الجنس

 ,521 ,229 ,012 1 ,012 سنوات الخبرة

 ,522 ,222 ,017 1 ,017 الخبرة× الجنس 

 ـــــ ــــ ,022 22 1,252 الخطاء

 ــــ ـــــ ـــــ 57 222,192 المجموع

 
د العينة في أفرااستجابات ( أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 2يتضح من الجدول )  

  .للمهارات الحياتية في العملية التعليمية تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرةدرجة ممارستهم 
ويمكن تفسير هذه النتيجة حسب ما سبق ذكره في تفسير اضجابة على الساال الثاني أن جميع      

سنوات خبراتهم فإنهم يتعرضون بشكل موحد لوسائل التثقيف  أفراد العينة من حيث جنسهم أو
التعليمي من فضائيات تعليمية ووسائل تواصل اجتماعي مختلفة ووسائط تعليمية متعددة موجهة 

جنسين مًعا فال تقتصر على جنس بذات  وال على سنوات خبرة محددة بل موجهة بشكل مفتوح على لل
ناث أو قدماء وجدد في ممارسة  الكل دون استثناء، عالوة على ما يتميز ب  أبناء المنطقة ذكور وا 
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السباقة في العملية التعليمية والمهارات الحياتية بميزات مختلفة عن أبناء المحافظات األخرى كونها 
العملية التعليمية منذ القدم وبما يمتازون ب  من مستوى وعي وثقافة وتعليم مناسب يختلف عن 
 المحافظات األخرى؛ لعل ذل  ساهم في عدم وجود فروق بين أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس أو
سنوات الخبرة، ولعل أن جميع أفراد العينة تلقوا دورات أو ندوات ولقاءات وتدريبات فيما يخص 
التعليم والتدريس أو ممارسة المهارات الحياتية بشكل عام للجميع، إضافة إلى أن جميع أفراد العينة 

 يعيشون وضًعا موحًدا في البلد أدى إلى عدم ظهور تل  الفروق بينهم. 
الجبور وأخرون، و  ؛5336، واللولو ؛5312جة هذا الساال مع نتائج دراسة )المعمري، وتتفق نتي  

( الالتي أشارت إلى عدم وجود فروق في ممارسة المهارات الحياتية تعزى لمتغير الجنس، 5312
( 5312 بو صيبع  وأخرون،وأ ؛5311كما تتفق نتيجة هذا الساال مع نتائج دراسة )الطعاني، 

 إلى عدم وجود فروق في ممارسة المهارات الحياتية تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة.اللتان أشارتا 
( التي أشارت إلى وجود فروق في ممارسة 5311في حين أنها تختلف مع نتائج دراسة )الطعاني،  

 المهارات الحياتية تعزى إلى تفاعل الخبرة مع الجنس.   
 الثالث من أسئلة الدراسة.  وبهذا اضجراء يكون الباحث قد أجاب على الساال

 االستنتاجات: 
 يتبين من نتائج هذه الدراسة أن: 
مستوى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة الثانوية في مديرية الشمايتين للمهارات  -

ز ، وربما يعود ذل  إلى ما يتمتع ب  هاالء المعلمون من أبناء محافظة تعمرتفعالحياتية على مستوى 
من وعي ثقافي وتعليمي جعلهم يتميزون علمًيا وتعليمًيا عن غيرهم من أبناء المحافظات األخرى 

 الذي قد ساهم بالتوصل إلى هذه النتيجة المرتفعة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة فالوضع الموحد في كل  -
 ؛ أدى إلى عدم ظهور تل  الفروق بينهم.  (م5312)ية الجوانب التي تمر بها البلد منذ بدا
 توصيات ومقترحات الدراسة:

 من خالل نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بالتي:  
 تضمين المهارات الحياتية بالمقررات الدراسية في كل الصفوف بالمرحلتين األساسية والثانوية. -
 عقد دورات لتنمية المهارات الحياتية لمعلمي اللغة العربية وخاصة مهارات المجال المهاري. -
تدريب معلمي اللغة العربية وجميع معلمي المواد األخرى بالمرحلتين األساسية والثانوية على كيفية  -

 ممارسة المهارات الحياتية المتضمنة في المقررات التي يقوم بتدريسها.
راسة مشابهة لمعرفة درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمهارات الحياتية في المرحلة دإجراء  -

 األساسية. 
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دراسات مشابهة لمعرفة درجة ممارسة معلمي المواد الدراسية األخرى للمهارات الحياتية في إجراء  -
 رحلتي التعليم األساسي والثانوي.م

 المراجع: 
(. درجةةةة تةةةوافر المهةةةارات الحياتيةةةة فةةةي محتةةةوى 5312). ونو صةةةيبع ، منةةةال خليةةةل موسةةةى، وأخةةةر أبةةة

منها  اللغة اضنجليزية للصف السةادس األساسةي ودرجةة اكتسةاب الطلبةة لهةا مةن وجهةة نظةر 
وقااائع ماا تمر كليااة العلااوم التربويااة دراسةةات، العلةةوم التربويةةة "معلمةةيهم فةةي العاصةةمة عمةةان. 

   (.0)22" يز"التعليم في الوطن العربي نحو نظام تعليمي متم
(. مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربيةة الرياضةية فةي 5332أبو طايع، بهجت، أحمد. )

الجامعةةات الفلسةةطينية بحسةةب رأى الطلبةةة" قسةةم التربيةةة الرياضةةية، كليةةة التربيةةة والتكنولوجيةةا، 
 جامعة فلسطين.
(. برنةامج مقتةرح فةي النشةاط المدرسةي لتنميةة المهةارات الحياتيةة فةي 5336) . أبو حجر، فائز محمد

، برنةامج الدراسةات رساالة دكتاوراغ ريار منشاورةالعلوم للمرحلة األساسية العليا فةي فلسةطين. 
 العليا المشتر  بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى، كلية التربية، جامعة عين شمس.  

 دار الفكر. القاهرة. (،5المجلد ) ".المعجم الوسيطون تاريخ(. .)بد أنيس، إبراهيم وآخرون
(. إدمةةةا  بعةةةض المهةةةارات الحياتيةةةة المعاصةةةرة فةةةي منةةةاهج التعلةةةيم )الحةةةوار 5332). بشةةةارة، جبريةةةل

كساب التالميذ مهارات  الحياتية(. دراسة مقدمة لماتمر" نحو استثمار أفضل للعلةوم التربويةة  وا 
 . 52-1عصر" كلية التربية، جامعة دمشق، صوالنفسية في ضوء تحديات ال
درجة ممارسةة مشةرفي األنشةطة الرياضةية فةي الجامعةات (. 5312الجبور، نائف مفضي، وأخرون. )

، مجلةس العلةوم والتقنيةة والنشةاط األردنية للمهارات الحياتية من وجهةة نظةر الطلبةة الممارسةين
 .   52-2(، ص13، العدد )مجلة علمية محكمة البدني بالرياض،
(. أثةةر توظيةةف بعةةض اسةةتراتيجيات الةةتعلم النشةةط فةةي تةةدريس العلةةوم 5315)الجةةدي، مةةروي عةةدنان .

رسااالة ماجسااتير علةةى تنميةةة المهةةارات الحياتيةةة لةةدى طلبةةة الصةةف الرابةةع فةةي محافظةةة غةةزة. 
 كلية التربية، جامعة األزهر بغزة فلسطين المحتلة.  رير منشورة،

اكسةاب طفةل مةا قبةل المدرسةة المهةارات الحياتيةة العلميةة الالزمةة (. 5336حافظ، ماجدة مصطفى. )
 .522-512(، ص53لتنمية الوعي الحياتي لدي . مجلة عالم التربية، العدد)

ف (. المهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةي مقةرر التكنولوجيةا للصة5337سعد الدين، هدى بسام محمد. )
 ، الجامعة اضسالمية بغزة.رير منشورة رسالة ماجستير العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها.

(. مهةةارات االتصةةال" مشةةروع الطةةرق الماديةةة إلةةى التعلةةيم العةةالي، مركةةز 5337سةةالم، عةةازة محمةةد. )
 تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، القاهرة.
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حيةاء للمرحلةة المتوسةطة فةي (. دراسة تحليلية لكتةب علةم األ5311السوداني، عبد الكريم، وأخرون. )
 ،(2-0) 13، مجلااااة القادسااااية فااااي ا داب والعلااااوم التربويااااةضةةةةوء المهةةةةارات الحياتيةةةةة. 

 . 100-117ص
(. مدى توظيف المهارات الحياتية في المناهج السنة التحضرية في 5332السوطري، سالم، وأخرون)

(، كليةة التربيةة 1، المجلةد)""الم تمر العلمي السادس، الرياضة والتنميةجامعة المل  سةعود. 
 . 520-570الرياضية، الجامعة األردنية، ص

برنةةةامج لتنميةةةة بعةةةض مهةةةارات الحيةةةاة لةةةدى عينةةةة مةةةن أطفةةةال الريةةةاض. (. 5332)الشةةةرقاوي، عبيةةةر .
 ، كلية التربية، جامعة طنطا.رسالة ماجستير رير منشورة

للغةةةة العربيةةةة للصةةةف الثالةةةث (. المهةةةارات الحياتيةةةة المتضةةةمنة فةةةي منهةةةا  ا5313). صةةةايمة، سةةةمر
، رسالة ماجساتير ريار منشاورةاألساسي ومدى ممارستها لدى مدارس وكالة الغوث الدولية. 

 غزة، جامعة األزهر. 
(. درجةةة ممارسةةة المهةةارات اضداريةةة الصةةفية األساسةةية لةةدى معلمةةي التعلةةيم 5311). الطعةةاني، حسةةن

مجلااة . وعالقتهةةا بةةبعض المتغيةةرات الكةةر الثةةانوي فةةي مةةديريات التربيةةة والتعلةةيم فةةي محافظةةة 
 .752-621(، ص1،5)57، جامعة دمشق

(. إدمةةةةا  بعةةةةض المهةةةةارات الحياتيةةةةة المعاصةةةةرة فةةةةي منةةةةاهج التعلةةةةيم األساسةةةةي 5332)سةةةةام .عمةةةار، 
 )التعبير عن الرأي واحترام الرأي الخر أنموذجًا(. جامعة السلطان قابوس، عمان.

( البنائيةةةة فةةةي تنميةةةة المهةةةارات Sevenesف اسةةةتراتيجية )(. توظيةةة5315). األغةةةاء، حمةةةدان يوسةةةف
رسااالة الحياتيةة فةةي مبحةث العلةةوم العامةةة الفلسةطيني لةةدى طةةالب الصةف الخةةامس األساسةةي. 

 جامعة األزهر بغزة فلسطين المحتلة. ماجستير رير منشورة، كلية التربية،
ا(. معجااام مصاااطلحات التربياااة لفظااااا واصاااطا5332). فليةةةة، فةةةاروق وأخةةةرون . دار الوفةةةاء لةةةدنيا حا

 الطباعة والنشر، اضسكندرية، جمهورية مصر العربية.
، عةالم الكتةب، 5. طاتجاهات حديثة فاي المنااهج وطارق التادريس(. 5331). كوج ، كوثر حسةين
 القاهرة.  

سةطينية (. المهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةي محتةوى منهةا  العلةوم الفل5332)اللولو، فتحية صةبحي .
المةةةةاتمر التربةةةةوي الثةةةةاني، الطفةةةةل الفلسةةةةطيني بةةةةين تحةةةةديات الواقةةةةع األول والثةةةةاني " للصةةةةفين

 . 50 –1وطموحات المستقبل" غزة، الجامعة اضسالمية، كلية التربية، ص
. مسةةةتوى المهةةةارات الحياتيةةةة لةةةدى الطلبةةةة خريجةةةي كليةةةة (5336). اللولةةةو، فتحيةةةة صةةةبحي، وأخةةةرون

 .16-1جامعة اضسالمية، كلية التربية، صالتربية بالجامعة اضسالمية بغزة" ال
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(. مسةتوى اكتسةاب طلبةة المسةتوى الرابةع بكليةة التربيةة بالتربةة 1312). المعمري، سليمان عبده أحمةد
مجلااة العلااوم للمهةةارات الحياتيةةة وعالقتةة  بدرجةةة ممارسةةتهم لهةةا فةةي أثنةةاء التةةدريب الميةةداني. 

 .  252 -022( ص2)12ين، ، كلية التربية، جامعة البحر التربوية والنفسية
 (. دار المشرق، بيروت، لبنان.1226). في اللغة واالعالم المنجد

(. فاعليةةةة اسةةةتخدام األنشةةةطة االستقصةةةائية فةةةي تنميةةةة 5310). النظةةةاري، بشةةةرى محمةةةد عبةةةد الةةةرحمن
، كليةةة أطروحااة دكتااوراغالمهةةارات الحياتيةةة والميةةول العلميةةة لةةدى طلبةةة الفيزيةةاء بكليةةة التربيةةة. 

 تربية، جامعة تعز.ال
" المعلوماتيةةةة (. المهةةارات الحياتيةةة ضةةرورة حتميةةة فةةي عصةةر5313). يوسةةف، سةةليمان عبةةد الواحةةد

 راية سيكوتربوية". إيترا  للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
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